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МІНАГРОПОЛІТИКИ ТА ЕКСПОРТЕРИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ЩОДО
УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ЗЕРНА

Міністерство аграрної політики та продовольства України днями підписало Меморандум
із зернотрейдерами про взаєморозуміння з суб'єктами господарювання - експортерами
зерна на 2017/18 МР.
Мета підписання Меморандуму – стабілізація ринку зерна в
країні, забезпечення прогнозованого режиму експорту зерна на
2017/18 маркетинговий рік.
Документ містить механізми взаємодії учасників ринку зерна,
обмін інформацією, здійснення моніторингу зернового ринку.
Сторони погодились співпрацювати з питань узгодження
балансових характеристик зернового ринку України, зокрема для
розрахунку граничних обсягів експорту зерна та гарантування
продовольчої безпеки та незастосування експортних обмежень. Прес-служба
Мінагрополітики
УКРАИНСКИЕ АГРАРИИ УБРАЛИ 95% ПЛОЩАДЕЙ ПОД ЗЕРНОВЫМИ

По данным Минагропрода Украины, по состоянию на 10 августа зерновые и
зернобобовые культуры в целом по стране были обмолочены на 9,043 млн. га, что
составляет 94% от запланированного. Намолот зерна составляет 34,494 млн. тонн при
урожайности 38,1 ц/га.
В частности, озимая пшеница на отчетную дату была
обмолочена на 5,883 млн. га (95% от прогноза), с которых
намолочено 24,252 млн. тонн зерновой при урожайности 41,2
ц/га. Яровая пшеница убрана на 124 тыс. га (62%), намолот
составляет 441 тыс. тонн при урожайности 35,6 ц/га.
Озимый ячмень убран на 837,2 тыс. га (98%), собрано 3,187
млн. тонн, урожайность составляет 36,5 ц/га. Яровой ячмень обмолочен на 1,538 млн. га
(95%), намолочено 4,924 млн. тонн при урожайности 32 ц/га.
Уборка ржи проведена на 128,3 тыс. га (76%), с которых собрано 372,2 тыс. тонн при
урожайности 29 ц/га. Овес на отчетную дату был обмолочен на 87,4 тыс. га (44%),
намолот составляет 235,3 тыс. тонн при урожайности 26,9 ц/га.
Горох был убран на 406,4 тыс. га (99%), намолот зернобобовой составляет 1,081 млн.
тонн, урожайность – 26,6 ц/га.
Валовой сбор семян озимого рапса к 10 августа составил 2,035 млн. тонн при урожайности
27,8 ц/га, убрано 731,3 тыс. га (99%). Ярового рапса намолочено 38,9 тыс. тонн при
урожайности 20,7 ц/га, обмолочено 18,8 тыс. га (41%). https://www.apk-inform.com
УКРАЇНА В ПОТОЧНОМУ МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ ЕКСПОРТУВАЛА
МАЙЖЕ 4 МЛН ТОНН ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

З початку 2017-2018 маркетингового року Україна експортувала 3,947 млн тонн зернових
культур, зокрема майже 1,6 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої 0,739 млн тонн
та фуражної 0,844 млн тонн), ячменю – 1,374 млн тонн, кукурудзи – 0,949 млн тонн. Такі
дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та
розсадництва Держпродспоживслужби станом на 10 серпня 2017 року.
За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 4,167 млн
зернових, зокрема майже 1,955 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої 0,947 млн
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тонн та фуражної пшениці понад 1 млн тонн), ячменю понад 1,74 млн тонн, кукурудзи –
0,378 млн. тонн).
Також станом на 10 серпня у рамках поточного
маркетингового року було експортовано майже 0,412 млн
тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку - 0,346 млн тонн,
сої – понад 0,066 млн. тонн. Станом на аналогічну дату
минулого року експорт олійних становив 0,283 млн тонн (в
тому числі ріпак – 0,142 млн тонн, соя – понад 0,141 млн
тонн).
Зазначимо, що за 2016-2017 маркетинговий рік було експортовано соняшнику 0,164 млн
тонн станом на 10 серпня 2017 року. За аналогічний період 2016 року ця цифра становила
0,054 млн тонн. http://www.consumer.gov.ua
АЛЕКСАНДР СОЛОВЕЙ, ДИРЕКТОР SPIKE TRADE, СЧИТАЕТ, ЧТО
АГРАРНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ РАЗВИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
МИРОВЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

Александр Соловей, директор Spike Trade, компании-трейдера, отмечает, что присутствие
лидеров мировой агроторговли на рынке Украины дает толчок его
развитию: рынок становится прозрачнее, национальные компании
перенимают зарубежный опыт в сфере логистики, пользуются всеми
возможностями электронной торговли и арбитражными возможностями.
Руководитель обращает внимание на то, что потенциал производства
агропродукции в Украине привлекает иностранных инвесторов, которые
внедряют на нашем рынке передовые технологии и лучшие практики
бизнесменеджмента. http://www.proagro.com.ua/events/marketing2017/17114.html
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЗА
ПЕРІОД РОБОТИ ШОСТОЇ СЕСІЇ РОЗГЛЯНУВ БІЛЬШЕ 70 ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Відповідно до Плану роботи, Комітет проводив засідання, комітетські слухання, в тому
числі виїзні, «круглі столи», засідання робочих груп та робочі зустрічі.
За
поданням
Комітету
Верховною
Радою
України
прийнято два Закони України:
«Про внесення змін до Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою» від 18.05.2017 № 2041-VIII;
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042-VIII.
Зазначений Закон дозволить побудувати європейську систему контролю безпечності
харчових продуктів і кормів, зняти багато обмежень на український експорт і таким
чином розширити ринки збуту. Це, в свою чергу, буде важливим стимулом для розвитку
аграрного сектору та харчової промисловості України на основі найвищих європейських
стандартів.
За поданням Комітету за результатами розгляду Верховною Радою України опрацьованих
Комітетом проектів актів Верховної Ради України в першому читанні прийнято:
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними
ділянками», реєстр. № 3157 від 21.09.2015;
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проект Закону України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про
використання земель оборони» щодо підвищення ефективності використання виділених
земельних ділянок», реєстр. 4638 від 11.05.2016;
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське
господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму», реєстр. № 2232а від
02.07.2015.
направлено на повторне перше читання:
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства», реєстр. №
4922 від 07.07.2016. http://rada.gov.ua/news/Novyny/147626.html
АМПУ: ЗА СІМ МІСЯЦІВ 2017 РОКУ ВАНТАЖОПЕРЕРОБКА В ПОРТАХ
СТАНОВИЛА 76,2 МЛН ТОНН

У
січні-липні 2017
року вантажопереробка в
морських портах України
склала 76,2 млн тонн, що на 3,3% більше в порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року. Про це свідчать оперативні дані
Адміністрації морських портів України (АМПУ).
"Аналізуючи результати роботи портів за сім місяців
поточного року, можемо говорити вже про сформовані
тенденції. Загальна динаміка позитивна, розраховуємо, що за
підсумками року також вийдемо в плюс. Традиційно велику
частину в
вантажообігу займає продукція
агрокомплексу, ГМК,
продовольчі товари»,
- зазначив
керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.
Перевалка експортних вантажів в морських портах України склала 58,1 млн тонн (на 3,6%
більше в порівнянні з аналогічними показниками 2016 року), імпортних — 10,9 млн тонн
(зростання на 18,8% від даних 2016 року).
У розрізі експорту зростання зберігають зернові — 22,3 млн тонн (+ 17%) і рослинні олії —
3,3 млн тонн (+ 32%), а також будівельні матеріали — 2,6 млн тонн (+ 50%). Показники
перевалки продукції ГМК знижені, рудних вантажів перевалено — 13,3 млн тонн (-8,2%),
металу і металопродукції — 7,9 млн тонн (-9%).
Перевалка імпортного вугілля становила 2,9 млн тонн (+41,3%). Значний прирост цього
показника пов'язан із забезпеченням енергетичної незалежності держави. Динаміка буде
зберігатися, оскільки очікується ще кілька суднозаходів з великими партіями
енергетичного вугілля.
Перевалка транзитних вантажів склала 6,5 млн тонн, що на 3,1% більше в порівнянні з
аналогічним періодом 2016 року. Основним вантажем за рахунок якого відбулося
зростання є транзитне вугілля — 2,4 млн тонн (+ 112,3%) і транзитний метал — 0,2 млн
тонн (+ 2,5%).
Перевалка каботажу склала 0,7 млн тонн, що на 66,1% менше в порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року. Зниження показника викликане переорієнтацією доставки рудних
вантажів на залізницю в зв'язку з частковим відновленням роботи ділянки «КамишЗоря – Волноваха».
Найбільші обсяги переробки вантажів показали порти «Южний» — 25,3 млн тонн (+
6,4% до показників за аналогічний період минулого року), Одеса — 13,8 млн тонн (+

5

1,1%), Миколаїв — 13,1 млн тонн (+ 5,9%). Найбільший приріст
СМП «Ольвія», він склав 32% із загальним обсягом в майже 4 млн тонн.

зафіксовано в

Обсяги переробки збільшилися практично по всіх видах вантажів. Перевалка
наливних вантажів зросла на 7,6%, склавши 6,5 млн тонн. Загальний обсяг перевалки
сухих вантажів склав 54,9 млн тонн, що на 6,6% вище торішніх показників за
аналогічний період. Перевалка контейнерів склала 346,5 тис. ТЕU, що на 4,7%
більше показників попереднього року.
Експортних контейнерів перевалено 152,3 тис. ТЕU (+ 2,5%), імпортних — 173,2 тис. ТЕU
(+ 4,8%), транзитних — 19,9 тис. ТЕU (+ 26,9%), в каботажі — 1 тис. ТЕU (-24,2%).
За звітний період морські порти України обробили 6 663 судна, що на 622 одиниць або
8,5% менше в порівнянні з аналогічнимперіодом 2016 року.
З повним оглядом вантажообігу за цей період в розрізі номенклатур вантажів, портів і т.
д. можна ознайомитися за посиланням. http://www.uspa.gov.ua
ДЛЯ БОРОТЬБИ З АГРАРНИМ РЕЙДЕРСТВОМ БУДУТЬ СТВОРЕНІ
РЕГІОНАЛЬНІ ОПЕРАТИВНІ ШТАБИ, - ГЕННАДІЙ ЗУБКО

Для боротьби з аграрним рейдерством будуть створені регіональні оперативні штаби. Про
це зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко на своїй сторінці у FB.
«Для боротьби з аграрним рейдерством будуть створені регіональні оперативні штаби.
Сьогодні ухвалене відповідне протокольне рішення. Штаби працюватимуть у режимі
оперативного реагування на спроби рейдерських захоплень земель або вирощеного
фермерами урожаю. Голови ОДА разом із територіальними підрозділами Мін’юсту, МВС,
Генпрокуратури, Держгеокадастру та представниками галузевих асоціацій мають
створити штаби до 15 серпня. Координувати їх діяльність буде урядова робоча група.
Звітування перед Кабінетом Міністрів – кожні два тижні; 15 жовтня – остаточний звіт
щодо
ситуації
та
мірах
протидії»,
написав
Віце-прем’єр-міністр.
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250185080&cat_id=244276429
ГРОЙСМАН ЗАЯВИВ, ЩО БАЛЧУН ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

За словами прем'єр-міністра, Кабмін сьогодні прийме заяву про відставку очільника
«Укрзалізниці».
Кабінет міністрів України сьогодні прийме заяву про
відставку очільника «Укрзалізниці» Войцеха Бальчуна у
зв'язку з особистими обставинами, а тимчасово виконуючим
обов'язки керівника державної компанії буде призначено
першого заступника міністра інфраструктури і голову
наглядової ради «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на

засіданні уряду в середу.
«Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Бальчуна про відставку. Він прийняв це рішення
абсолютно самостійно, я його рішення поважаю. Хочу відзначити, що за цей рік, хто б що
сьогодні не говорив, відбулися, в тому числі, і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за
роботу, сказати про те, що я розумію - він працював у складних умовах ... Сьогодні ми
розглянемо призначення тимчасово виконуючим обов'язки нового керівника
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«Укрзалізниці» Євгена Кравцова. Я підкреслюю - тимчасово. Ми маємо оголосити новий
конкурс на пошук кращого кандидата», - сказав Гройсман.
При цьому прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що Бальчун займе позицію
радника голови правління «Укрзалізниці» у зв'язку з наявністю міжнародних проектів,
які він почав реалізовувати, а також наголосив, що рішення польського топ-менеджера
пов'язано з особистими обставинами.
«Хочу наголосити, що подача цієї заяви пов'язана з особистою обставиною пана
Бальчуна», - сказав Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховував,
що Кабінет міністрів України на своєму засіданні 7 червня не продовжить контракт з
очільником «Укрзалізниці» Войцехом Бальчуном.
Бальчун був призначений на посаду керівника «Укрзалізниці» за результатами
відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року. Раніше
Бальчун був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.
З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Бальчуна у непрофесіоналізмі і
повільному реформуванні компанії. У ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і
прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних
питань у реформуванні «Укрзалізниці» і діяльності її керівника Бальчуна.
Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування
«Укрзалізниці» безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії на
заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян
наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування
Мінінфрастуктури і передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.
У свою чергу, Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності
Бальчуна на посаді керівника «Укрзалізниці», за підсумками якого ухвалити відповідні
кадрові рішення. https://economics.unian.ua/transport/2073036-groysman-zayaviv-schobalchun-yde-u-vidstavku.html
ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКИХ АГРОТОВАРІВ ДО КАНАДИ ЗА 6 МІС. ЦЬОГО РОКУ
ВЖЕ ПЕРЕВИЩИВ ПОКАЗНИКИ 2016 РОКУ,- ОЛЬГА ТРОФІМЦЕВА

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою офіційно вступила в силу 1
серпня цього року. Але вже за результатами першого півріччя 2017 року, ми бачимо
зростання українського аграрного експорту на канадський ринок.
Про це заявила заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань євроінтеграції Ольга
Трофімцева під час прямого ефіру на радіо.
«Незважаючи на те, що ми, поки що, залишаємось неттоімпортерами в двосторонній аграрній торгівлі з Канадою, ми
бачимо досить значний тренд до збільшення обсягу нашого
експорту. Наразі, за статистичними даними першого півріччя
2017 року, експорт українських аграрних продуктів до Канади
становив $ 5,876 млн. При цьому, за цілий 2016 рік це
показник склав лише $ 4, 869 млн. Ще одним плюсом є те, що ключовими товарами
нашого експорту стали перероблені харчові продукти: олія, соки, також значним попитом
користувався мед», - відмітила заступник Міністра з питань євроінтеграції.
На думку Ольги Трофімцевой, з моменту набуття чинності Угоди про ЗВТ, країни
отримали більше можливостей для поглиблення торговельних та інвестиційних відносин.
А для того, щоб українські товари зайняли свої позиції на канадському ринку, нашим
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експортерам необхідно більш ретельно ознайомитись з попитом канадських споживачів, з
чинними стандартами та системами сертифікації, конкретними вимогами ринку.
«Набуття чинності Угоди між нашими країнами відкриває 98% канадського ринку для
українських експортерів. Ввізні мита на сільськогосподарські товари скасовуються.
Виключенням є 108 товарних ліній, зя якими українські експортери мають можливість
постачати товари за нульовою ставкою ввізного мита, в рамках глобальних квот Канади»,
- про це розповіла заступник Міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
За її словами, доступ до українського ринку для канадських товарів буде лібералізований
асиметрично за чутливими напрямками, де наш виробник потребує більшого захисту.
Зате при цьому, з моменту набуття чинності Угоди про ЗВТ, Україна вже скасувала
імпортні тарифи для 80% товарів походженням з Канади.
«У той само час, для деяких сільськогосподарських та промислових товарів
застосовуватимуться перехідні періоди у 3, 5 та 7 років для зниження тарифів. А для
найбільш чутливих сільськогосподарських товарів встановлені квоти на імпорт»,розповіла Ольга Трофімцева.
Довідково: за 12 місяців 2016 року експорт вітчизняної продукції до Канади становив $ 4, 869 млн, а імпорт - $ 43,450 млн. За 6 місяців 2017 року експорт становив -$ 5,876
млн. Ключові товари експорту: соки -$ 2,4 млн, мед -$ 1,5 млн, олія-$ 0,7 млн, спирт-$
0,2 млн, залишки та відходи харчової промисловості - $ 0,3 млн. Імпорт становив- $13,
493 млн. Ключові товари імпорту: риба - $ 7,8 млн, насіння олійних культур - $ 2,007
млн, залишки та відходи харчових продуктів-$ 1,3 млн, харчові продукти тваринного
походження- $ 0,5 млн, овочі-$ 0,2 млн та інші харчові продукти-$ 0,9 млн. Пресслужба Мінагрополітики
НАЙБІЛЬШИЙ ЕКСПОРТЕР АВСТРАЛІЇ В ГОСТЯХ У ЛІДЕРА АГРАРНОГО
РИНКУ УКРАЇНИ

Наприкінці липня підприємства компанії «НІБУЛОН» відвідала делегація із Австралії у
складі представників компанії GrainCorp, що являється найбільшим експортером
сільськогосподарської продукції в країні.
Разом із очільником «НІБУЛОНа» Олексієм Вадатурським
гості
з
ознайомлювальною
екскурсією
оглянули
новозбудований перевантажувальний термінал ТОВ СП
«НІБУЛОН» у Голій Пристані, урочисте відкриття якого
відбулося 14 липня за участі українських високопосадовців,
представників дипломатичних місій ЄС та іноземних
компаній-постачальників. Після делегація із задоволенням
відвідала перевантажувальний термінал для перевалки
зернових та олійних культур у Миколаєві.
Австралійські колеги оцінили потужності підприємств та найсучасніше технологічне
обладнання як перевантажувальних терміналів, так і виробничо-технологічної
лабораторії, що оснащена (за найвищими світовими стандартами) лабораторним і
дослідницьким обладнанням для визначення показників якості та наукових досліджень із
зерном і продуктами його переробки. Приємно були вражені гості і наявністю пристрою
австралійського виробництва.
«Хотів би відмітити той рівень інновацій, який ви започаткували і вдосконалили, те, як
влаштували свої підприємства, той внесок у розвиток інфраструктури та взагалі
економіки. Ми вражені дуже високим рівнем вашого підприємства, терміналів», –
прокоментував свої враження голова ради директорів та невиконавчий директор компанії
GrainCorp Грем Бредлі.
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Чекали на заокеанських гостей і приємні традиційні подарунки від компанії «НІБУЛОН».
Зокрема Грем Бредлі, який цього дня саме святкував свій день народження, був
щасливий, отримавши у подарунок гарну вишиванку, рушник та булаву. Аналогічний
подарунковий набір традиційних українських речей отримав і керуючий директор та
головний виконавчий директор GrainCorp Марк Палмквіст.
У свою чергу, представники компанії GrainCorp подарували генеральному директору ТОВ
СП «НІБУЛОН» фотоальбом із захоплюючими пейзажами Австралії та запросили його в
гості.
«Я і мої колеги щиро вдячні за вашу гостинність. Нам дуже все сподобалось. Якби ми
знали, яким цікавим буде цей візит, то ми б виділили на нього значно більше часу. Ми
надовго запам’ятаємо день, який ми провели з Героєм України Олексієм Вадатурським»,
– відмітив голова ради директорів провідного австралійського експортера
сільгосппродукції.
Прощаючись, австралійські колеги пообіцяли обов’язково ще раз завітати в гості до
«НІБУЛОНа», аби ще на власні очі ознайомитися із суднобудівною галуззю компанії, яка
наразі активно розвивається. http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/naibilshiieksporter-avstralii-v-gostyax-u-lidera-agrarnogo-rinku-ukraini.html
УКРАЇНА МАЄ ЗВТ З 45 КРАЇНАМИ - МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

Україна за роки незалежності уклала 16 угод про вільну торгівлю, які покривають 45
країн.
Про це повідомляється у презентації, оприлюдненій на сторінці заступника міністра
економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України Наталії Микольської
у Facebook.
Найбільш широка зона вільної торгівлі була укладена Україною і Європейським Союзом.
Офіційно ЗВТ набере чинності з 1 вересня 2017 року, однак за фактом вона застосовується
в повному обсязі з 1 січня 2016 року.
Угода покриває як торгівлю товарами, так і торгівлю послугами, державні закупівлі, а
також поступове приведення законодавчої бази України до європейських стандартів для
інтеграції в економічний простір ЄС.

Крім того, Україна має угоду про вільну торгівлю з Канадою, що включає в себе торгівлю
товарами і державні закупівлі, Грузією (торгівля товарами), Македонією (торгівля
товарами), Чорногорією (торгівля товарами та послугами), країнами Європейської
асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), а також країнами
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Співдружності незалежних держав (з 1 січня 2016 року Росія в односторонньому порядку
відмовилася виконувати свої зобов'язання в рамках цієї угоди).
Крім того, український бізнес має можливість користуватися Генеральною системою
преференцій США, в рамках якої передбачено безмитний експорт близько 5000 видів
товарів.
Як повідомлялося, зона вільної торгівлі між Україною та Канадою набрала чинності 1
серпня. Угода одномоментно знімає до 98% торговельних обмежень і мит у взаємній
торгівлі між двома країнами.
Експорт товарів з України у січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016
року зріс на 25,9%, імпорт - на 28,6%. Обсяг експорту товарів до країн Європейського
Союзу зріс на 25,2% - до 6,755 млрд дол. Імпорт товарів з країн ЄС зріс на 21,3% - до 7,812
млрд дол. і становив 42,1% в загальному обсязі імпорту. Економічна правда
ОЗВУЧЕНО ПРОГНОЗИ ЦЬОГОРІЧНОГО ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ

4 серпня 2017 року, в Мінагрополітики під головуванням заступника Міністра Олени
Ковальової відбулося чергове засідання робочої групи з питань функціонування зерна.
У
заході
взяли
участь
керівники
департаментів
Мінагрополітики, ДФС, представники ПАТ «Укрзалізниця»,
учасники зернового ринку, представники профільних
асоціацій та громадських об’єднань.
«Потреби країни у продовольчому зерні, для кормових цілей
та для переробної промисловості задовольняються повністю.
Обсяг експорту буде перевищувати об’єм внутрішнього
споживання», - зазначила заступник Міністра Олена
Ковальова вітаючи присутніх.
За попередніми даними з регіонів, прогноз валового збору зернових культур в Україні у
2017/2018 МР в залежності від погодних умов очікується на рівні від 60,2 до 63 млн тонн.
Голова Української Зернової Асоціації Микола Горбачьов також навів прогнозні
показники, зазначивши, що УЗА цьогорічний урожай зернових оцінює на рівні 63,7 млн
тонн, при цьому співвідношення пшениці 1-3 класу до 4-6 класу становить 60:40.
Також у ході засідання були обговорені поточні питання, зокрема зустрічних перевірок
при відшкодуванні ПДВ, що знайшло розуміння як у учасників ринку так і у
представників ДФС. Сторони дійшли згоди продовжити конструктивний діалог щодо
розв’язання проблемних питань у цій сфері.
Представники ПАТ «Укрзалізниця» представили учасникам засідання «Автоматизовану
систему управління пересилкою порожніх вагонів (зернових)», яка вже працює у
тестовому режимі з 1 серпня поточного року.
У ході зустрічі, учасників також було ознайомлено з проектом модернізації та
удосконалення нормативно правових актів, що стосується зерна. З доповіддю з цього
питання виступив Андрій Заблоцький, керівник сектору «Сільське господарство» Офісу
ефективного регулювання (BRDO) при Мінекономрозвитку. Керівник сектору повідомив
про напрями та завдання проекту, який покликаний розпочати процес напрацювань
необхідних змін у чинному законодавстві щодо зерна у відповідність до сучасних
викликів. Попередня презентація аналізу таких змін запланована на 8 вересня 2017 року.
Довідково:
Станом на 4 серпня вже зібрано 30,9 млн тонн зерна ранніх зернових та зернобобових
культур з 8,2 млн га (85% від прогнозних 9,7 млн га) при середній врожайності 37,4 ц/га.
Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська області вже завершили збирання ранніх
зернових.
У розрізі культур зібрано:
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-пшениця - 22,0 млн тонн з 5,5 млн га (86% від 6,4 млн га) при середній урожайності
40,1 ц/га;
-ячмінь - 7,4 млн тонн з 2,2 млн га (89% від 2,5 млн га) при середній урожайності 33,2
ц/га;
-жито - 228 тис. тонн з 79 тис. га (47% від 169 тис. га) при урожайності 28,8 ц/га;
-овес - 112 тис. тонн з 42 тис. га (21% від 198 тис. га) при урожайності 26,5 ц/га;
-горох - 1,1 млн тонн з 399 тис. га (97% від 410 тис. га) при середній урожайності 26,4
ц/га.
Крім того, зібрано 2,0 млн тонн зерна ріпаку з 736 тис. га (94% від 786 тис. га) при
врожайності 27,4 ц/га.
Найвища урожайність ранніх зернових та зернобобових культур - у господарствах
Хмельницької (55,8 ц/га), Івано-Франківської (52,9 ц/га), Львівської (49,6 ц/га),
Чернівецької (48,6 ц/га), Вінницької (48,4 ц/га) та Тернопільської (48,4 ц/га) областей.
Прес-служба Мінагрополітики
НИКА-ТЕРА» УВЕЛИЧИЛА ГРУЗООБОРОТ НА 48% И ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛА
ОДНОВРЕМЕННУЮ ЗАГРУЗКУ ДВУХ СУДОВ ТИПА PANAMAX
Морской терминал «Ника-Тера» (ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» входит в
портовый бизнес Group DF) по результатам работы за семь
месяцев 2017 г. обработал 2,533 млн тонн грузов, что
на 48,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В
общем
объёме
грузооборота
перевалка
зерновых
составила 63,2% (1600,9 тыс. тонн), навалочных грузов – 31,4%
(796,2 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений – 5,35%
(135,4 тыс. тонн) и 0,5 тыс. тонн генеральных грузов.
За январь-июль порт «Ника-Тера» принял 146 сухогрузов.
Руководитель «Ника-Теры» Алим Агакишиев отметил, что впервые за всю историю существования
предприятия в июле этого года в порту была проведена одновременная загрузка зерновыми двух
судов типа Panamax.
«У причала мы выполнили параллельную загрузку зерновыми двух крупнотоннажных судов класса
Supramax и Panamax до 39,2 и 50,2 тысяч тонн за 69 и 84 часа соответственно. После этого суда
догрузились на рейде Очакова (банка Трутаева) до 55 и 66 тысяч тонн – рассказал начальник порта
Алим Агакишиев. – Технологически схема погрузки детально отработана и процесс идет очень
успешно. Клиенты довольны существенным сокращением времени загрузки судов у причала и
дозагрузки на рейде».
В ближайшей перспективе, по словам Алима Агакишиева, планируется увеличить скорость обработки
панамаксов, загружая каждое судно одновременно двумя погрузмашинами. Данная технология
позволит сократить время загрузки крупнотоннажных судов у причальной стенки на 1,5 и более суток.
В июле 2017 года терминал перевалил 354 тыс. тонн грузов, увеличив прошлогодний аналогичный
показатель на 25,8%. Зерновые культуры в структуре июльского грузооборота составили 61,6% (218
тыс. тонн), навалочные грузы – 38,4% (135,8 тыс. тонн), генеральные грузы менее 1% (0,3 тыс. тонн). В
июне предприятие обработало 19 судов.
Ранее для обработки всех типов судов, проходящих БДЛК (включая суда типа Panamax), в порту
«Ника-Тера» были проведены дноуглубительные работы до отметки 11,75 м. Начата эксплуатация 2-й
линии отгрузки зерновых грузов у достроенного причала длиной 300 м, на котором установлена и
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введена в эксплуатацию новая погрузмашина с соответствующим технологическим оборудованием.
http://nikatera.com

УЗ НАЧАЛА ТЕСТИРОВАТЬ АВТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОЖНИХ
ЗЕРНОВОЗОВ

ПАО «Укрзализныця» с начала августа начало тестовую эксплуатацию системы
распределения порожних вагонов-зерновозов, которая
является составной частью автоматизированной системы
«Управление пересылкой порожних вагонов».
Первый
заместитель
начальника
филиала
«Центр
транспортной логистики» ПАО «Укрзализныця» Зиновий
Финяк пояснил, что на первом этапе эксплуатации
распределение зерновозов будет проводиться в соответствии
с регулировочными приказами, чтобы обеспечить нормальную работу портов со
своевременным отправлением порожних зерновозов. После тестирования система
автоматизированного распределения порожних зерновозов будет переведена в
исследовательский режим работы. УкрАгроКонсалт по данным УЗ
АМПУ АКТУАЛІЗУЄ СТРАТЕГІЮ
ЗМІНИ ВАНТАЖОПОТОКІВ

РОЗВИТКУ

ПОРТІВ

З

УРАХУВАННЯМ

Адміністрація морських портів України (АМПУ) ініціювала актуалізацію Стратегії
розвитку
портів
у
зв'язку
з
тенденціями
останніх років
щодо зміни
структури вантажопотоків, падіння обсягів транзиту і високим навантаженням на
припортову інфраструктуру в пікові періоди.
«Порт — це перш за все вантажопотік. За останні роки він
помітно змінився. І основний документ, за яким розвивається
галузь і планує багатомільйонні інвестиції держава, не
може цього не помічати», — заявив на зустрічі керівник
АМПУ Райвіс Вецкаганс.
Діюча
25-річна Стратегія
розвитку портів
до 2038
року розроблена в 2013 році на виконання Закону України «Про морські порти».
Принципи оновлення програмного документа галузі та основні статті наповнення
Стратегії розвитку морських портів представники АМПУ і Міністерства інфраструктури
представили компаніям-членам Американської
торговельної
палати в
Україні у
вівторок, 1 серпня.
«У наших планах до 2038 року — реалізація сорока інфраструктурних проектів в
морських портах, що створить більш 4 тисяч робочих місць в регіонах. Всі ці проекти
вимагають врахування ризиків і розуміння розвитку всієї інфраструктури. Якщо
залучаємо інвестиції і збільшуємо потужності порту з перевалки, то ми повинні бути
абсолютно впевнені, що залізнична або авто-інфраструктура в даномурегіоні зможе
прийняти це навантаження і процес буде гармонізовано», — додав Райвіс Вецкаганс.
В даний час Міністерство веде підготовку Національної транспортної стратегії до 2030
року — базового документа, який визначає ключові принципи політики в
галузі. Паралельно проходить процес оновлення секторальних стратегій — портової,
залізничної, автомобільної, авіаційної, які повинні корелюватися з Національною.
«Ми повинні розробити документ для морських портів, який в повній мірі відповідає
Національній транспортній стратегії. Очевидно, що довгострокові інвестиції розвивають
порти
більш
ефективно,
і
вони
зможуть
працювати в
портах тільки на
основі стратегічного планування з урахуванням розвитку економіки держави в цілому.
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Упевнений, що залучені експерти зможуть в короткий період зробити роботу над цим
документом на основі раніше отриманого досвіду і з урахуванням інтересу бізнесу», —
сказав керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.
Раніше АМПУ провела консультації зі Світовим банком щодо актуалізації Стратегії,
результатом чого став звіт експертів про основні проблеми розвитку підприємства і
надані загальні рекомендації по їх усуненню. http://www.uspa.gov.ua
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